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UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-KHTC 

V/v triển khai chủ trương tạm thời 

chưa thu học phí đối với cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập năm học 2022-2023 

Sóc Trăng, ngày         tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT và đơn vị trực thuộc. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm học 

2022-2023; 

Thực hiện Công văn số 2903/BGDĐT-KHTC ngày 07/7/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc lấy ý kiến về đề xuất lộ trình học phí và chính sách 

miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở; 

Thực hiện Công văn số 1910/UBND-VX ngày 29/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thống nhất chủ trương tạm thời chưa thu học 

phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 

2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng triển khai chủ trương tạm 

thời chưa thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công 

lập năm học 2022-2023, để chờ chỉ đạo của Trung ương, cụ thể như sau: 

- Đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố triển 

khai chủ trương tạm thời chưa thu học phí năm học 2022-2023 đến các cơ sở 

giáo dục mầm non và các trường trung học cơ sở công lập trên địa bàn. 

- Đối với các trường THPT và đơn vị trực thuộc sở tạm thời chưa thực 

hiện thu học phí năm học 2022-2023 theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND 

ngày 29/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

(Đính kèm Công văn số 1910/UBND-VX ngày 29/8/2022) 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị sớm triển khai, 

trong quá trình thực hiện có phát sinh khó khăn đề nghị phản ảnh về Phòng Kế 

hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn bổ sung./. 
 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Tài chính; 

- UBND huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, KHTC. 

  

 

 

 

 

Châu Tuấn Hồng 
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